
BIG SERWIS S.C.
Flakus Andrzej, Robert Borszcz

41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 2
tel. 032 750 42 80, fax 032 750 42 81

tel. kom. 0 601 41 24 50-51
e-mail: biuro@bigserwis.pl

                         Cennik dla klientów indywidualnych
                obowiązujący od 1 maja 2007 w sieci BIGNET

Umowa na 12 miesięcy

                                      Pakiet stałego dostępu do sieci Internet
                 Abonament Aktywacja

L.p. Pakiet             (miesięczna opłata) (opłata jednorazowa) Opis usługi
Cena netto Cena brutto Cena brutto

256 / 64
1 pobieranie: 256 kb/s 36,88 zł 45,00 zł 99,00 zł

wysyłanie: 64 kb/s

512 / 128
2 pobieranie: 512 kb/s 49,18 zł 60,00 zł 99,00 zł

wysyłanie: 128 kb/s

1024 / 256
3 pobieranie: 1024 kb/s 61,47 zł 75,00 zł 99,00 zł

wysyłanie: 256 kb/s

Umowa na 24 miesiące

                                      Pakiet stałego dostępu do sieci Internet
                 Abonament Aktywacja

L.p. Pakiet             (miesięczna opłata) (opłata jednorazowa) Opis usługi
Cena netto Cena brutto Cena brutto

256 / 64
1 pobieranie: 256 kb/s 32,78 zł 40,00 zł 1,00 zł

wysyłanie: 64 kb/s

512 / 128
2 pobieranie: 512 kb/s 45,08 zł 55,00 zł 1,00 zł

wysyłanie: 128 kb/s

1024 / 256
3 pobieranie: 1024 kb/s 53,28 zł 65,00 zł 1,00 zł

wysyłanie: 256 kb/s

Umowa na czas nieokreślony

                                      Pakiet stałego dostępu do sieci Internet
                 Abonament Aktywacja

L.p. Pakiet             (miesięczna opłata) (opłata jednorazowa) Opis usługi
Cena netto Cena brutto Cena brutto

256 / 64
1 pobieranie: 256 kb/s 28,69 zł 35,00 zł 299,00 zł

wysyłanie: 64 kb/s

512 / 128
2 pobieranie: 512 kb/s 40,98 zł 50,00 zł 299,00 zł

wysyłanie: 128 kb/s

1024 / 256
3 pobieranie: 1024 kb/s 49,18 zł 60,00 zł 299,00 zł

wysyłanie: 256 kb/s

do 256 kbit/s - jeżeli ograniczają się Państwo do oglądania stron WWW, 
wykorzystują pocztę elektroniczną do kontaktu ze znajomymi lub rozmawiacie przez 
GG itp. to ta prędkość powinna być dla Państwa odpowiednia.

do 512 kbit/s - jest to odpowiednia prędkość do korzystania z większości usług 
dostępnych w  Internecie, relatywnie niska cena i spora prędkość umożliwia już 
komfortowe oglądanie stron WWW, ściąganie dużych wiadomości pocztowych oraz 
plików a nawet słuchanie stacji radiowych na żywo, prowadzenie rozmów i 
konferencji Skype oraz GG.

do 1024 kbit/s - jest to komfortowa prędkość,  wystarczająca do korzystania prawie 
ze wszystkich usług dostepnych w Internecie tj. komfortowe oglądanie stron WWW, 
ściąganie dużych wiadomości pocztowych oraz plików, prowadzenie rozmów i 
konferencji Skype, uruchomienia WebCam w duże rozdzielczości oraz usług VoIP, 
korzystanie z programów P2P

do 256 kbit/s - jeżeli ograniczają się Państwo do oglądania stron WWW, 
wykorzystują pocztę elektroniczną do kontaktu ze znajomymi lub rozmawiacie przez 
GG itp. to ta prędkość powinna być dla Państwa odpowiednia.

do 1024 kbit/s - jest to komfortowa prędkość,  wystarczająca do korzystania prawie 
ze wszystkich usług dostepnych w Internecie tj. komfortowe oglądanie stron WWW, 
ściąganie dużych wiadomości pocztowych oraz plików, prowadzenie rozmów i 
konferencji Skype, uruchomienia WebCam w duże rozdzielczości oraz usług VoIP, 
korzystanie z programów P2P

do 512 kbit/s - jest to odpowiednia prędkość do korzystania z większości usług 
dostępnych w  Internecie, relatywnie niska cena i spora prędkość umożliwia już 
komfortowe oglądanie stron WWW, ściąganie dużych wiadomości pocztowych oraz 
plików a nawet słuchanie stacji radiowych na żywo, prowadzenie rozmów i 
konferencji Skype oraz GG.

do 1024 kbit/s - jest to komfortowa prędkość,  wystarczająca do korzystania prawie 
ze wszystkich usług dostepnych w Internecie tj. komfortowe oglądanie stron WWW, 
ściąganie dużych wiadomości pocztowych oraz plików, prowadzenie rozmów i 
konferencji Skype, uruchomienia WebCam w duże rozdzielczości oraz usług VoIP, 
korzystanie z programów P2P

do 256 kbit/s - jeżeli ograniczają się Państwo do oglądania stron WWW, 
wykorzystują pocztę elektroniczną do kontaktu ze znajomymi lub rozmawiacie przez 
GG itp. to ta prędkość powinna być dla Państwa odpowiednia.

do 512 kbit/s - jest to odpowiednia prędkość do korzystania z większości usług 
dostępnych w  Internecie, relatywnie niska cena i spora prędkość umożliwia już 
komfortowe oglądanie stron WWW, ściąganie dużych wiadomości pocztowych oraz 
plików a nawet słuchanie stacji radiowych na żywo, prowadzenie rozmów i 
konferencji Skype oraz GG.

mailto:biuro@bigserwis.pl

